Afvalnieuws

RAD HW B.V. start Afvalvrije Scholenproject
RAD HW B.V. heeft in samenwerking met Professor Lamoraal een nieuw educatieprogramma ontwikkeld voor de Afvalvrije School.
De RAD wil met dit educatieprogramma alle basisscholen in de Hoeksche Waard de mogelijkheid bieden om een afvalvrije school
te worden. Professor Lamoraal pakt de handschoen op! Hij wil kinderen bewust maken van hun eigen aandeel bij het afval in de
school en milieuvervuiling in het algemeen. De deelnemende scholen krijgen kosteloos en op verschillende momenten activiteiten
aangeboden. Hierdoor worden de kinderen meerdere keren betrokken bij het afvalvrij houden van de school en blijft het
onderwerp ‘levend’.
Op 18 april 2019 is er op de eerste school een kick-off georganiseerd. OBS de Zevensprong in
Oud-Beijerland weet nu wat het inhoudt om een afvalvrije school te zijn en staat in de startblokken.
Voorafgaand aan de kick-off hebben de leerkrachten van de school voorbereidende lessen gegeven
en is een zogenaamd ‘afvalreddersteam’ samengesteld dat de afvalstromen binnen de school in kaart
brengt en een plan bedenkt om het afval tegen te gaan. De leerlingen hebben hun plan gepresenteerd
aan de school om daarmee aan de slag te gaan met als doel het restafval drastisch terug te dringen!
Kijk voor meer informatie en deelname aan dit project op www.afvalredders.nl
Of neem contact op met Nadia Akhadir van de RAD HW B.V. via (0186) 57 25 86
of info@radhw.nl

Wel of
geen PMD?

Is het niet altijd duidelijk wat nu wel of juist niet in de PMD-zak mag? Wij
plaatsen iedere maand enkele afbeeldingen van producten, waarbij wij
aangeven of het wel of niet bij het PMD-afval mag en wij laten weten wat
daar de reden voor is.

Waxinelichthouder
De aluminium houders van waxinelichtjes mogen WEL bij het PMD-afval.
Deze houders zijn gemaakt van aluminium en zijn heel waardevol. Aluminium
kan oneindig worden hergebruikt zonder zijn kwaliteit te verliezen. Zonde om bij
het restafval te gooien!

Volle verpakkingen
Volle verpakkingen mogen NIET bij het PMD-afval. Verpakkingen die nog
inhoud bevatten vervuilen niet alleen de complete stroom van grondstoffen,
maar zijn ook schadelijk voor de sorteermachines. Daarom mogen alleen lege
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verpakkingen in de PMD-zak worden gestopt.

Gewijzigde inzameldagen Hemelvaart
In verband met Hemelvaart op donderdag 30 mei gelden gewijzigde ophaaldagen.
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Oud-Beijerland

Restafvalcontainer

Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
(Numansdorp)

PMD-zakken

Vrijdag 31 mei

Zaterdag 1 juni

PMD-zakken

Donderdag 30 mei

Vrijdag 31 mei

Andere huishoudelijke afvalroutes zijn ongewijzigd. Omdat we in de weken waarin een feestdag valt
dubbele routes rijden, verzoeken wij u om de container of PMD-zak op de juiste dag vóór 8.00 uur aan
te bieden, of eventueel de avond voor de juiste ophaaldag vanaf 20.00 uur.

Gewijzigde openingstijden milieustraat:

Donderdag 30 mei gesloten (Hemelvaart)
Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni geopend

Compostdag 2019

658

bezoek

De compostdag van zaterdag
30 maart was weer een succes!
Het was een mooie zonnige dag
waarbij wij 658 bezoekers mochten
verwelkomen. Er stond weer een
stand met afvalinformatie en voor de
kinderen was er een kleine attentie.
Wethouder Piet van Leenen heeft
een handje meegeholpen!

ers!

